
Hva skal til for å lykkes med industriutvikling i Norge?

Nitr

Bjørn M. Wiggen – 5. oktober 2015



Aksjeporteføljen september 2015

Medtek

S&T Eierandel: 10 %
Oms. 2014: 215 mill.

Res. 2014: 45 mill.

Kosttilskudd/farmasi

S&T Eierandel: 13 %
Oms. 2014: 350 mill.
Res. 2014: -21 mill.

Energiservice/Integritet

S&T Eierandel: 20 %
Oms. 2014: 575 mill.

Res. 2014: 38 mill.

Plast til offshore/seismikk

S&T Eierandel: 25 % 
Oms. 2014: 139 mill.

Res. 2014: 23 mill.

Bergverkstjenester

S&T Eierandel: 24 %
Oms. 2014: 42 mill.

Res. 2014: 8 mill.

Hurtigmat

S&T Eierandel: 40 %
Oms. 2014: 112 mill.

Res. 2014: 5 mill.

Elektronikkproduksjon

S&T Eierandel: 49 %
Oms. 2014: 108 mill.

Res. 2014: 4 mill.

Entreprenør

S&T Eierandel: 50 %
Oms. 2014: 160 mill.

Res. 2014: 7 mill.

Entreprenør

S&T Eierandel: 65 % 
Oms. 2014: 123 mill.

Res. 2014: 8 mill.



Arbeidsform: aktivt eierskap og 

fokus på Midt-Norge
Restrukturering Industrialisering, vekst og exit

Partnerskap og nettverksforbindelserInternasjonalisering

Såkorn

Venture

Vekst/restrukturering

Modent



Lean-filosofi

• Gjør arbeidsoppgavene riktig første gang

• Gjør mer med mindre ressurser ved å unngå tidstap i 
prosessene

• Unngå «waste» i enhver form (tid, råvarer, kapital, 
utstyr)

• Et evig jag etter forbedring!



Potensielt norsk konkurransefortrinn

• Lean er ekstra viktig for norske virksomheter
o Høyt lønnsnivå

o Lite hjemmemarked

o Geografiske utfordringer

• Forholdene ligger ekstra godt til rette for Lean i Norge
o Generelt høyt utdannelsesnivå

o Homogent samfunn

o Den norske modellen – samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere



Den norske modellen

• Forholdet sjef/ansatt er i mye større grad utvisket enn i 
andre land

• Trygghet for å komme med forslag til forbedring
o Ingen ideer er «dumme»

o Ingen oppsigelse for å komme med forslag som kan oppfattes som krtikk av 
ledelsen

o Sosialt sikkerhetsnett – forslag som innebærer rasjonalisering fremmes

• Transparens; ansatte representert også på styrenivå

• Det er mulig å få den norske modellen til å fungere i 
andre land, men det tar tid og må tilpasses kulturene i 
det enkelte land (nordmenn kan bli oppfattet som svake 
ledere)



Orkanger



Hvorfor er Lean viktig for 

Orkanger?

• Internasjonal virksomhet – høy eksportandel, 
internasjonale eiere 

• Smelteverk

• Offshore

• Lokale bedrifter med høy fleksibilitet til riktige priser og 
kvaliteter bygges opp rundt bedriftene som ligger 
nærmest sluttkundene 



Erfaringer fra Elkem

• Elkem har etablert sitt eget Elkem Business System 
(EBS) basert på modeller fra Toyota og Alcoa

• Operatøren sentral i alt som skjer i produksjonen

• Sammenlignet med erfaringer fra USA og Kina: 
halvparten antall ansatte for å produsere samme volum 
som i USA, og en tredjedel i forhold til Kina. Dessuten 
produseres mer avanserte produkter som gir høyere 
priser

• Skyldes færre lag i organisasjonen, mindre feil og en 
kultur for å lete etter ytterligere forbedringer


